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úvod.
Civilizácia a technický pokrok tvoria

jeden z hlavných pilierov, na ktorých

stojí usporiadanie dnešnej spolonosti a

ako také, sú považované, za

nedotknuteFné a v podstate nekritizo-

vatené.

Aj napriek oraz viditenejším

negatívnym dopadom súasného

industriálno-technologického systému,

vo všeobecnosti udia veria, že

problémy možno odstráni v rámci jeho

zachovania. Dokonca ani nmohé hnutia

a skupiny volajúce po zásadných

zmenácK sa neodvažujú kritizova

samomé základy spolonosti, ktorými

sú civilizácia a technológia a vääinou

sa uspokojujú bojom za "zásadné

kozmetické úpravy". Je ironické, že

napríklad ekologické skupiny, kl.oré

protestujú proti Škodlivým a

deštruktívnym technológiám a

zasadzujú sa za menej škodlivé a menej

deštruktívne technológie, sú napádané a

odsudzované argumentom, že chcú

"návrat do jaskýíí".

V tejto situácii sa môže zda skutone

Šialené verejne presadzova názor, že

nie chyby v systéme, ale civilizácia a

technológia samé o sebe sú príinou

ikätrukcie iffírody a života, udskej

neslobody a utrpenia. Napriek tomu

mám dos dobrých dôvodov považova

civilizáciu a technológiu za ovea väšie

šialenstvo.

Nepochybne bude obsah tejto bro-

žúrky oznaovaný niektorými umi za

prehnane extrémistický i úplne

vzdialený od dnešného života. Na

druhej strane je stále viac udí, ktorí sú

dostatone vnímaví a citliví na to o sa

deje so Zemou a prírodným svetom, ako

aj so životom udí, a ktorí považujú

dnešnú podobu spolonosti a jej

smerovanie za úplne chybné. Práve

týchto udí môžu oslovi myšlienky v

tejto malej brožúrke a to je vlasme aj

dôvod preo som ju dával dokopy.

Niektoré lánky, úryvky i preklady

už u nás v iných podobách vyšli, do

tejto brožúrky som ich zaradil, pretože

si myslím, že pomôžu doplni ucelený

obraz o tom, o vlastne znamenajú

slová ako návrat k prírode, zelený

anarchizmus, primitivizmus, slobodný,

sebestaný a prirodzený život. Dúfam,

že sa to aspo z asti podarilo.

Matúš Ritomský

Brožikku vlastným nákladom vydala Infosie Zeleného Anarchizrou
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Q) je to Zelený Anachi/mu.s
ífcjT

PokiaP bndciM oddelení od naše Zeme, poklar bHde pôdu i zdroje Z«ine vlastni
niekto druhý, Štát i nadnárodné spoloínoatl, nebudeme skotone nezávbif

Oslobodenie prichádza s návratom k Zemi, s poManíra ako sa uživi z toho, o i

nám ponúka príroda.

PriatePstvo so Zemou nám káže postavi sa proti jej nieniu, proti zneužívaniu a
zabíjanm živých bytostí, ktoré sú jej obyvatePmi. Bránime Zem, bránime život 09

,
oej. bránime svoju prirodzenos a slobodu. . >

Súasná spolonos musf by nahradená komunitami dos malými na to, aby
mohol by kaídý lovek reäpektovaný ako autonómna individualita. V malých

,

komunitách spoloné rozhodovanie a sebestanos nahradia hierarchiu.

Musíme znovuobjavoava naSe vedomosti a schopnosti ži slobodne ba ätátu,
veFkého priemyslu, nandnárodných korporácií. Musíme vytvára kultúru odporu,
ktorá nás dokáže oslobodi od závislosti aa masovej spotonosti, vytvára vlastný
život bez vykorisovania, budova alternatívnu zelenú ekonomiku a chráni^ seba

samých.

íh
"

InosieZelcnélio Anurchi/nni

"r V' 1

Inftj.er zeleného Anarchizmu je neformálna komun.kalLSf!S!Sorísa5vnf
2apajaju do boja za záchranu Zeme a všetkého života a zároveihradajú cesty k

íí^'' fr'f'""^'"'-'''"^"^^^''"^^'^^- Medzi jejhlavnéaliiv^atrí
S renie informacu, vydávanie a distribuovanie materiálov (asopisov, brožúrok. '

'

plagátov, letákov atd'.), vytváranie príestom pre vzájomnúSnik ctío aj^'

.

.

organi^van,. lokálnych akcií. V prípade, že Vás zaujali myälienkyiéhoanarchmnu, ak mate chu dozvedie sa viac, pomôc alebo spolí^iSa. na^e na
jednu z kontakmých adries.

Matúš Ritomský

lišiakova 2

84101 Bratislava

RosaaPetra"
Erbenova 2335

544 01DvúrKrílove t:'

Na äírenie naáich myšlienok využívame dosmpné technické prostriedky' prctofcpovažujeme za vem, dôležité oslovi, pokia možno, o najviac udí Waä«r^u^n^u o globálne z^eny. ide o nevyhnutnos, diktovanú povaí^t^^e]
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Ako sa /.apoJiRÄkíU" informácie a i^oniaki^

Zelená distribúcia

Ak máte záujem preíta si aläie
materiály zaoberajúce sa zeleným
anarchjzraom, primitivizmom, návratom
k prirode, nekonzumnými spôsobmi
životaa hnutiami za zmenu spolonosti,

napíäte na jednu z kcmtaktných adries

Infosiete Zeleného Anarchizmu. Na
obidvoch adresách funguje distribúcia

asopisov, brožúrok, kníh a aläích
materiálov. Doporuujem hlavne

asopisy Zelený Provazníek. Volanie

Knihu, i O 000 aläích stromov, Wicca,

brožúrky Sebestaný život. Sedemdová
príruka ako znbi svoju televíziu,

Unabomber: Manifest, v prípade, že viete

anglicky, je možnos požia si výborný
asopis Grcen Anarchist (vychádza v

Anglicku) a alSie zauíjmavé materiály v

anglitine. Podrobný zoznam poäleme
kaídému za poätovné.

Adresa Infosiete Zeleného Anarchizmu
je na 2.stnine brožúrky.

Sieovka
Sieovka je adresár Tudí, ktori by si radi

vzájomne vymieali svoje produkty,
vlastné výrobky, potraviny, zmnosti a

skúsenosti na podolmom princípe ako
Hinguje výmenný obchod, bez použitia

peazí. Adresár zárove pomáha
nadviaza kontakty medzi podobne
zmýSrajúcimi umi, íaujímajúcimi sa o
sebestaný život, návrat k prírode,

komunity, zelený anarchizmus.

oslobodenie Zeme, zvierat a Tudl a

podobne. Ak máte záujem zapoji sa,

píSle na adresu;

M.DolDik, Sieovka, Poste restante,

850 00 Uratislava

Prirodzené lieenie
Každmu, kto by mal záujem dozVedie
sa o možnostiach, ako prirodzene liei
choroby (a to aj taljé, ktoré klasická

medicína liei nedokáže) zmenou
životného Štýlu a hiavne stravovania,

doporuujem kontaktova Fómm zdravej

výživy. Môžete si tu objedna Ivemi
zauíjmavé knihy, ako aj dohodnú si

osobné konzultácie.
í

Fórum zdravej výživy, Smolenick^ 2,

851 01 Bratislava i

Praktické skúsenosti
Praktické skúsenosti s prirodzeným
životom v chalúpke na lazoch nealeko
Zvolena má kamarátka Martina, Rada sa

s Tumi podeli o množstvo zaujímavých

informácií, po písomnej dohode ju

môžete prís aj navštívi.

Martina a Mirko, Podlysec 163, 962 26
V,ILK2linka

1

"Som prOiš vznešený na
to, aby som vlastnil

majetok,

bol niekomu podriadený,

obyajný užitoný sluha

alebo nástroj, !

ktoréhokolVek štátu na
svete"

I

Shakespeare: Krá John
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Je as vráti sa k Zemi
Civilizovaná spolonos a technický

pokrok ubližujú prírode. NiCcnie pôvodnej
divoiny, ústup lesov, naruäenie státisfce

rokov starých ekosystémov, zneistenie
vody, vzduchu a pôdy, globáhie klimatické
zmeny, vymieranie druhov, spo-
trebovávanie neobnovitených zdrojov,

hromadenie odpadu, úbytok . ozónovej
vrstvy - väetky tieto vážne problémy, ako
to dokazujú aj mntrfié vedecké ätúdie, sú

oividne priamym dôsledkom nášho
civilizovaného spôsobu živoía.

Civilizovaná spolonos a technický

pokrok potlaujú úctu k životu.

Civilizovaný lovek sa natorko vzdialil

prírode. Že stráca prirodzený rešpekt a úchí
pred ostatnými živými tvormi a neváha
väzni, týra a zabíja zvieratá v mene
svojich pochybných záujmov, ktoré ani
nemajú ni spoloné s bojom o prežitie.

Civilizovaná spolonos a technický

pokrok obmedzujú Fudskú slobodu,

narušujú prirodzené správanie Fudf a

spôsobujú fyzidíé aj psychické utrpenie.

Toto tvrdenie si zaslúži podrobnejšie

vysvetlenie, kt^é dobre podáva úryvok z
Unabomberovho manifestu na strane 7.

Kozmetické riešenia

problémov
Množstvo problémov, ktoré spôsobuje

civilizovaná spolonos, vyvoláva

prirodzene snahu mnohých udí tieto

problémy rieši. VaŠina z udí volajúcich

po zmenách verí, že chyby a problémy

*:'! •'•.: •;.-'^í •''i'i'-'t'.z '.-";... ."
:,"i

možno napravi bez toho, aby sa zásadne

zmenila celá Tudská spolonos.
Takto pracuje väšina neziskových,

mimovládnych. ekologických a

ochranárskych organizácii, ktoré sa

zameriavajú na urité konkrétne problémy
a snažia sa ich rieäi za pomoci nástrojov,

ktoré im ponúka civilizovaná spolonos a

.technológia. Títo Fudia asto .naozaj

úprimne a z celých svojich sil pracujú v

prospech prírody, zvieracích práv i
udskej slobody, ale zatia o sa im podarí
vyrieši jeden problém, desa alších
vzniká, ako dôsledok aiSho civilizovaného

života. Všetky tieto snaliy možno
prirovna k lekárovi, ktorí liei pacienta

chorého na ^ AIDS tým, že sa snaží

odstráni vyrá&y na jrfio koži. V
konenom dôsledku je tento postup

neefektívny a navyše môže oddiali
skutoné riešenie problému. Dokonca aj

radikálne hnutia volajúce po celkovej

zmene spoloností, napríklad klasický

anarchizmus, vychádzajú z pôvodných
základov súasnej spolonosti

cívilizovanosti a technického pokroku.

Môžu sa teda pokúsi odstráni niektoré

prejavy útlaku, neslobody a deStnikcie. ale

aj keby sa im to podarilo, v celkovom
pohade by sa spôsob udského života

zásadne nezmenil.

Iné možnosti života
Zmena udského života, ktorú obha-

jujem je inšpirovaná dobrými stránkami
Životného štýlu prírodných,

necivilizovaných udí. Týmito dobili
stránkami myslím komunitný spôsob
života, sebestanos a trval udríatehios,

spätos s prírodou, rcSpekt k osobnej

slobode jednotlivca, nccxistencia

.,1 1 1

,
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;'-.. hierarcbických mocenských ätniktúr a

:;: oríentáda na nemateriálne sféry života.

•. Samoírejm.': nie víelkým udským
;*; spoloíenstvám Žijúcim necivilizovane a

:;! prírodným spôsobom moíno prisúdi iba

'V dobré stránky a ignwova lie záporné.

i' Preto nehovorím o napodobovaní života

;Í primitívnych spoloenstiev, ale o bohatom
;', zdroji inSpirácie, ktoré tieto spoloenstvá

ii: predstavujú.

:; Dôležité je uvedomi si to. že spôsob
'.-j akým sa vyvíjala európska kultúra a

spolonos nie je jediným možným (a ako

sa zdá, ani najlepäím), a že civilizácia a

technický pokrok nie je sú zakódované v

TudskeJ povahe. Na celom svete žili a stále

žijú prírodné udské spoloenstvá, staräie

"ako úaSa civilizácia, v úplnej harmónii s

prírodou, bez potreby smerova svoje úsilie

do rozvíjania technológii, budovania

civilizácie, expanzie a neustáleho

hromadenia vecí. Civilizovaní udia,
cestovatelia a antropológovia, klorí mali

možnos spozna život týchto udí zhodne
podávajú svedectvá o ich hlbokom
duchovnom živote a dokonalom súlade s

prírociným svetom okolo nich. Našej

civilizácii, zameranej na neohraniené
rozširovanie a rast, sa v súasnosti darí

likvidova aj posledné zbytky prírodných

udí (poda niektorých odhadov prírodné a

necivilizované spoloenstvá tvoria 0,01%
udskej populácie na Zemi). Napriek tomu
(i práve preto) je v poslednom období
oividné aiovuoživenie záujmu o prírodné

kultúry, kmeových udí, primitívne

spoloenstvá. Tento záujem sa síce

"* -• T,^•••"'__t**-*. •--iní*.<•.*-. j';. ^
iastone sústreuje na

|

povrchné ".

konzumovanie umenia, výrobkov a kultúry ;

prírodných udí - domwodé |Soäky na :

polike v obývake, africké bubny na CD, !

texasky s indiánskym názvom at. Predsa

väak existuje skupina udí, pre ktorých sú ;

primitívne spoloenstvá zdrojom inSpirácie
'

smerujúcej k zásadnej zmene v spôsobe -

udského života. '
'

'.

I

'

Zásadná zmena udského 'j.

života ;

Vízia života, ktorý obhajujem sa zdá by ;:

jasná - malé komunity^ sebestané udské :';

spoloenstvá, žijúce v harmónii s prírodou, ';

bez deštruktívneho priemyslu a moderných
: ]

technológii, bez mocenských '

äfruktúr, ,
hierarchie, založené na reäpektovaní :;

ud-skej slobody, divokosti a jedineností [:

väelkého Života, John Moore yo svojom !:

úvode do primitivizmu napísal: •',

"Primitivizmus nieje ideológia túžiaca po
moci. Nechceme riadi ätát, ' prevzia
kontrolu nad továrami, vytvori politické

organizácie, manipulova s| 'umi.
Chceme naopak vidie udí ako slobodné
individuality, žijúce v slobodných

komunitách, prepojených navzájom a

existujúcich v harmónii prostredím, ktoré

obývajú. To si samozrejme Žiada zásadnú
zmenu, zmenu spôsobu života, identity,

zmenu hodnôt a chápania existencie," '

Ako uskutoni tieto zmeny ? Vytvá-
ranie komunít, budovanie pozitívnych

alternatív, slobodných a prirodzených

životnýcli ätýlov, nekonzumnej kulhjry je

^V Rcll

"Civilizácia priSla s potravou, hora tä nieje zdrojom sily a zdravia. Ponúkla pohodlie

pred lelevízorom, pohodlie dopravných prostriedkov. Núsi loveka ži úplne inak, než by

lovek mal ii a asto by aj chcel. Takto zmenený život s prebudovaním systému vSelkých

morálnych hodnôt nás uvrhol do utrpenia, chorôb a nešastia.

"

MUDr. Bukovský Igor

formou lieenia a medicíny. Nie je leda

problémom, aby si udia sami vj-brali spôsoby

lieenia, ktoré budú v súlade s ich sp«)bom
íivota, požiadavkami a možnosami,

A o prtradnenie a populácia ?

Na tento problém, existuje niefcorito

potiadov a názDrov. Niektorí udia tvrdia. &
redukcia populácie nie je nevyhnutná, iný to

považujú 73 dôležité. Anarchisti už dlh.íl as
argumentujú tým, že v slobodnom svete

zmiznú sociálne, ekonomické a psychologické

tlaky, ktoré spôsobujú neustály nárast

populácie. Feministky poukazujú na to, íc

oslobodené ženy nebudú posudzované poda
ich reprodukných možnosti, lak ako je tomu
v patriarchálnych spolonostiach. ta

prirodzene povedie k zníženiu stavu

populácie. V kaJdora prípade anarcho-

primitivisti ignorujú fanatické názory, ktoré

hovoria o vyhladzovaní udskej populácie v

ätýle fašistických koncentraných táborov.

Nestaviame sa proti 5täm s jeho

administratívnymi a vojenskými aparátmi,

ako aj proli ostatným formám masovej

organizácie preto, aby sme spriadali laklo
ohavné plány. Fredy Preíman zdôraziluje, íc

preudnenie Je produktom civilizácie:

"Zvieratá ani udské komunity žijúce v

prirodzenom prostredí nerozmnožujú svoj

druh do bodu. ke vytlaia všetky ostamé
živé tvory. Tento fenomén existuje iba u

civilizovaných udí."

Najpravdepodobnejšie teda je. že ud.'iká

populácia sa bude redukova prirod7en>Tn

spôsobom - ke budú udia •umiera na

starobu. nie vSctci budú nahradení,

následkom oho sa bude zmenäova
prcudnenos až kým sa prirodzene neustáli.

Samozrejme je vea otázok a možnosti, o
ktorých by bolo možné hovori. Svet ktorý

predstavujú anarcho-primitivisii je slobodným

a otvoreným miestom, ktoré nepotrebuje

striktné vymedzovanie toho Co je správne a io

nesprávne. Nenárokujeme si právo

vytváranieobmedzenl. Nami navrhovaná

zmena vyžaduje siot)odného ducha a väctky

•-^h 4^.

.

éivhy kreatívnych m>-ílienok a aktivít A to

vytvára miesto pre každého.
pDdr« elíntai Johna Moort - Primitívist prímer

(Green Anarchia 47-18) vorne spracoval raatiil

D(tbrv príklad lui pckfiutJ
ivih/ácie

Obyvatelia Ladronsl^ch ostrovov

žili až do roku 1620, kedy tieto

ostrovy objavili Španieli v dobrej

viere, že sú jediným oirodom na
svete. Nepoznali nií z tolio, o
civilizovaai udia považajú za

nepostrádaterné. Do tej doby, I^m
ich Španieli navštívili, nepoznali ani

ohe a netwlo ahtó naui ich, aby
ho používali. Zo zvierat poznali len

niektoré druhy vtákov a nikdy ich

nenapadlo, že by ich mohli jes.

Orechy, ovocie a zelenina v
surovom stave boU ich jedinými

potravinami. Vynikali pritom

nádhernou stavbou tela a verkou
silou. Poradili si vraj Pahko i s

bremenami 250 kg ažkými.
Choroby nepoznali. A všetci sa

dožívali vysokého veku až 100

rokov i viac bez zoälosti vekom. Asi

pred 300 rokmi bolo na Ladronách
viac aktí 100 tiafc zdravých silných

udí, ktorí nevedeli o je to

choroba. Teraz je tam 9000

zdegenerovaných zošlých Pudí,

ktorí zriedkavo prežijá 40 rokov.

Dobrý príklad na prekliatie

civilizácie. Musimesa polepSi.

/. kiii]|\ iJvul viinnoii \iUM)it

iid D.Kislín \o1t1. , Ku- 1,(1 11/ II 1 1
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rieScnic tnaJo naprostý úspech a boio k

prospechu rudi. bude ponižujúce,

Koozervativd a niektorí aifil navrhujú

miestne aulonómie. Miesnic komunity kedysi

autonómiu mali, ale laká autonómia sa stáva

stále . menej moínou. pretoíc miestne

komunity laCInajú by stále viac vahované a

lávisl na Široko roiSircných systémoch, ako

sú verejné podniky, poitaCové siete,

diaTnice, masmédia, moderný systém

aíravotnictva. Pfoti aulonómii pôsobí tiež

fakt, Ž5 technológia aphkovaná na Jednu

lokalitu asto ovplyvni udí v iných

vzdialených Idcalilách. Používanie pesticídov

i chemikálii blííko nejakého toku môže

kontaminova ásoby vody stovky kilometrov

po prúde, podobne skleníkový efekt

ovplyvuje celý svet

Tento systém neexistuje a nemäíc existova

na uspokojovanie udských potrieb. Namiesto

toho je (o udské chovanie, ktoré má by
modifikované, aby sa hodilo k potrebám

syštétnu. Tolo nemá oiC spoloäié s politickou

i sociálnou ideológiou, ktorá môíc

predstiera, že riadi technologický systém. Je

to chyba technológie, pretože systém nie je

riadený ideológiou, aic tedinickou nutnosou.

Tento systém samozrejme mnohé udské
potreby uspokojuje, ale väeobeaie vzaté, robi

tak iba do tej miery, ktorá je výhodná pre

systém. Sú to potreby systému, ktoré sú

zvrchované, nie potreby udských bytostí.

Naprikiad systém zabezpeuje udí
potravinami, pretože keby vSetci hladovali,

nemohol by fungova. Slúži psychickým

potrebám loveka, kedykovek je to pohodlné.

pretoíjs by nemohol fungova, keby príltS vea
udí prepadalo depresiám alebo sa búrilo. ale

tento systém z dobrých, solídnych,

praktických dôvodov musí vynaklada na udi
trvalý tlak, aby vymodeloval ich chovanie

poda potrieb systému. Hromadi sa priliä vea
odpadu ? Vláda, média, vzdelávací systém,

ochrancovia životného prostredia, víetci nás

zaplavujú masovou propagandou o recykläcíi.

Je potrebné víläic množstvo technického

personálu 7 Zbor hlasov presveduje deti, aby

Študovali techniku. Nikto sa ncpozaStaví a

nepýta, i nieje nehumánne núti

dospievajúcich, aby trávili vaCSinu, asu

Štúdiom predmetov, ktoré vaSina ? nich

nenávidí. Ke vyuení robotnici pridu o

I prácu kvôli technickému pokroku a musia sa

rekvalifikova. nikto sa neopýta; i, to pre
.

nich nie je ponižujúce, ke sa s nimi takto

zaobchádza. Jednoducho sa berie ako

samozrejmos, 2c sa každý musí skloni pred

technickou nutnosou a z dobrého dôvodu:

keby boli Tudské potreby nadradené nad

technickú nevyhnumos. nastali by

ekwiomick problémy, nezamestnanos.

nedostatok í eSte nieo horäicho. Koncept

duäevného zdravia je v naSej spolonosti

vSeobecne definovaný mierou, v ktorej sa

jedinec chová v súlade s potrebami systému a

robí to bez viditených známok stresu.

1
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alším dôvodom, preo nemôže by
industriálna spolonos reformovaná pre

dobro slobody, je, fc moderná technológia je

ucelený systém, kde vSelky zioä^ šú závislé

na inýgh. Nemôžete sa rtiavi zlých zložiek a

zachova iba tie dobré. Vezmime si priklad

modernej medicíny. Vývoj lekárskej vedy

závisí na vývoji chémie, fyziky, ;
biológie,

poítaovej vedy a ostatných,
j

Vyspelé

spôsoby lieby vyžadujú nákladné vybavenie

špikovou lechniJcou, ktorá môžc poskytnú

iba iba technologicky pokroilá, ekonomicky

bohatá spolonos. Je zrejmé, že vekého

pokroku v medicíne nemožno dosiahnu bez

technologického systému a vSetkého o s týtn

súvisí.

*k* -hlj kíl
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Technologický pokrok, ktorý sa nejaví ako

ohrozDvaitic slobody ju neskôr zane
ohrozova vemi vážne. Napríklad

motorizovaná doprava. lovek sa najprv

poh>-boval po vlastných nohách kam chcel,

beztoho aby sledoval nejaké dopravné

obmedzenia, a bol nezávislý na podfwmých
technologických systémoch. Ke boli

zavedené motorové vozidlá, zdalo sä, že jeho

slobodu zvySujú, Nebrali chodcom Žiadnu

slobodu, nikto nemusel vlastni automobil.
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AcVi tí t^ibolií bivosí
KeS MieUcln^ vibiwie v telcviiii

cAbcrij zo ílvotÄ pritMitivMtjcd

kmeov Mickbc v pralesoch ]užne\

An^erikij Alebo KrovAkov v Africké
t

KAlAfi&ri. swe pohAvcni ícd

exotickosou. Ale rirove mA»

pritom aUo»í tircfe vebomie

vlAítMcj HA&rAí»e»iot1 pHílMÍMikov

mobcmej technickej civilírikcie. Je

to AkASJ ZWCÍ SlicitM A pohtíÄHÍA

zÄrove. Vírfvwje mäí. Ako wôžw
tito ubÍÄ stAle ríf tAk primitivnc v
tcfto prevTÄíMc) mobcme) bobc, Žíf

bc£ V^hoí) WObCI^étlO bl(VAMlA.

bez televízie, telefónm.

Automobilov. sMpermArkctov.

mobem^cli lelcirskuch a
zuhitrsU^ch streb iík. bez

bobro&enÍÄ stovhxj Ím^cÍi veci.

ktoré mi povAíujcmc za

SArMozrcjmé.

Sme mimo ímcIio \n^ini ma to, ze

sme osÍaWí sv*iAsn\\ pokrok v
MÄÍlcli prACOvmíich ílvotock: 40

Iio&íMovM prAcovMM bobu
tv|ítieri«e. níckorUo ti\it)fiov

pUtencj í>ovolcMk\( rone a cclw

rAbw Iniiicíi prjív resitlxjttcicH

polubAJÍie presté<vk\\. pUtenú
nemoceníkú AtÔ,

Asi bij nÄ5 vemi prekvApilo, e
VÄÍiinA eátc prczivAJwdcIi

primitivn^cíi spoloMOStí v lužnej

Amerike a Afrike \n\ považovaI*

nA^ sociAlne vti|í>otnjtk\{ za

neznesitené. IViíluínici tv|ctito

spoloností, ktoré sa žÍvÍa prevAÍne

zberom ä kjvom. ncprACwfú ník&ti

víac nei II Kobin h^ií^cnMe a po

celé mesiAce v rokw neprAcuJM

vôbec. NAWiiesto toho \z icli aí
vijplneníí lÄbAvoH, íirAmi.

ritwÄlmi. ílÁvno5Ami. Jportom,

hubhtnt, tAneom a n»vítevoyAním

swsebov A priAteov.

Zrejme eíte vÄíäím íokom"pr'
väÍÍmm z mA< bwbc zistenie, ie nie

sme t^mto primitivn»ím

si»oIoMMtiAm MAbrA&eni ah i

MAÍim politícki^m a spol-

oenskom životom. rAložcM^m nA
zAsAbAck. ku ktor%Ím sme sa

priícnc prebojovÄVAJi po celé

storoiA: bernokrACÍA. slobo&né

voltnj bo zAstupiteskiJick

orjAnizAcií, parlAment a rôzne

or5Änl^ A or5AnizJwHA prAv a

slobdb.

Primitívne spolonosti jwlio-

Americk^ck prAÍesov a
ÍMkoAfrickt^cJi KrovAkov mAjw
skoro pcrfcktMii ubskíl spolonos
Mž po celé stAroiA: bez revolúcii.
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bez le^ffUtivij. bez poDtfcUtícH

rtriM A volbmich zXpAsov. KA£^lí

jeííiticc je Mplne sAmostAtMyi, viiUto

mu MikbAj nepríU»zu\e io wi robf

A aUo íl mi rArfAirif *voj ílvet.

V Uaí&owi tAkom kmeovotti
. s]>oloiertstve vlAst>ie ncexiitu\e

neJAkÄ rvrcHovÄMÄ AutorítA.

NAíclnik kfncMA. volctiií vÄ^jitiou

5úHlA<nou i>o)iobou vJetkii|cH

íKwpelíích ynuiov. tlie je Autoritou

v totn rmijslc, íe b\f maHa&ovaI
- íudom o mAJú robi. \eho IiIavíiou

, f' funkciou je boHliAbA ma priebeli

. rituálov a' slÄvMortí a t^&rxÄf st^fk

so tpirítuiSnxifn svetowi.

Víctkij politické A spoloenské

zAležitof^ SA rieJiA nA tékXtóe

vícobecMcj t>ohobi\. AutoritAtívni

nAelnid víewocné rAbij ftAriicH

fungovAlI iS eíte Xmes funsujú ibA

u nlektoních bojových kwcov.
Aj br pomoci íkôl, petiA^ó^ov,

filorofov, sp^íovAteíov a iniicíi

kultúr>1í^c^l Autorít, ma ktoré sme
v HAiíei civilirácii hrt. priíluínid

' tiicHto prÍMiitivni(ck ípoloinoíti sa
k sebe nAvrAjoMi mccIiovajú vôbec
"primitívne" ä "ívoíkn". Majú
úctu k stAráím, k ro&iom, íílnejlí

pomiKAJM fUbiiím, tcn&encie k
viíímccku íi k násiliu »w potÍAÍené

A v prípA&e potreby bocKibtA k
spontAnnej kolektívnej v^ípomoci.

V nxnohom sú n^ tom lepíie

Ako m^: neexistuje, íc bt^ niekto

Wa&ovaI a bruVníi sa prc]c&Al. nie

sú me&ri nimi boítAtt a chubobní.

nepoiMAJú rAvisf, íloiinnosf sa

.;'5 i/ff((»Wi- V.'.tl^í^V:-

'A.

n«Ôii nifMÍ skoro vôbec

nevijskijtujc.

NApriek vieobecnému pre-

sve^íeniu, po&robne ätúí>ie

lAoberAJiicc sa spoloíenstvAmí

rbcTAov A lovcov bokAtujii. že ich

prisluJnici su nAjzbrAvejiií TubiA nA
svete A bflivAjú sa bžnc
oscmesiAtícIi rokov, ber pomoci
mo&emej wc&icínii * zubárskej

profesie.

"NepozMAjú obezitu. pokAicné
zubxi, srbcové cliorobtí amÍ

rAkovínu.

Krováci v Afrike poujú motor
lietA&lA CessnA nA vz&íAÍenosf TO

mi A mAjú tAki^ vi^nikAJúci zrAk.

že t>okA£u presne wrff átijri

plAHét\4 Jupiter.

Vbodi bivosi ?

I

MlroílAV ejrl

I

(previAté)

"Biely muž stavia vysoký

dom, ktorý stojí veapeazí
aje ako veká klietka bez

slnka, z ktorej nemôže nikdy

odís: a tokje stále chorí.

Indiáni a zvieratá vedia

lepšie než biely muž ako zi.

Nikto nemôže by zdravý, .ak

nemá stále erstvý vzduch,

slnko a dobrú vodu. " !

*

Letiaci Sokoly Oglala Sioux

Obmedzenie slobody
je v industriálnej spolonosti nevyhnutné

^^T/^ z Unabomberovho Manifestu

Moderný lovek je zapletený do sieli

pravidiel a obmedzení a jeho osud závisí na

inoch jemu vriialených nsôb, ktorých

rozhodnutia nemôže ovplyvni. To nie je

náhodné a nie je Io ani výsledok ubovôle
arogantných byrokratov. Systém MUSÍ ú2ko

regulova udské chovanie, aby mohol
fungova. V práci musia udia robi, Co sa im

,

povie, inak by bola výroby uvrhnutá do
chaosu. Byrokrati MUSIA BY"f obmedaovani

strohými pravidlami. Dovofi akúkovek
osobnú vofnos zníä byrokraciu by rorfožilo

systém a viedlo k obvineniu z

nespravodlivosti, pretože jednotlivý byrokrati

by používali svoju vonos rôznym spôsobom.

Je pravda, te urité obmedienia naäej slobody

by mohli bvf eliminované, ale VŠEOBECNE
VZATÉ je obmedzenie naäieh Ävotov
vekými organizáciami nevyhnutné pre

fungovanie industriálnó-technologickej

spolonosti. Výsledkom je pocit bezmocnosli

na strane priemerného loveka. Je vSak

možné, íe formálne obmedzenia budú ma
tendenciu by postupne nahradzované

psychologickými nástrojmi, ktoré nás donúiia

robi to, o od nás chce systém. (Propaganda.

vzdelávacie techniky, programy duíevného
zdravia at.)

/miw.'*^c-r
Systém MUSÍ núti udí chova sa spôsobom,

ktorý sa stále viac vzauje prirodzenému

vzorcu udského správania. Napríklad systém

potrebuje vedcov, matemaltkov a inžinierov.

.
Nemôíe bez nich fungova. Vyvija sa leda

veký tlak na deti, aby v týchto oblastiach

vynikali. Pre dospievajúcu udskú bytos nie

i je prirodzené trávi vaCSinu svojho asu
j Štúdiom pri písacom stole. Normálni

dospievajúci chce trávi svoj as v aktívnom

kwitflkíc s okolitým svetom. Méda
primitívnymi národmi sú veci, ktoré sa deti

uia, v prirodzenej hannónii s prirodzenými

udskými impulzmi. Napríklad u amerických

indiánov sa chlapci uili aktívnym prírodným

2ruCnostiam - o je presne to. Co majú chlapci

radi. Ale v naSej spolonosti sú deti nútené

študova technické predmety, Co väšina z

nich rada nemá.

V každej technologicky vyspelej spolonosti
MUSÍ osud jedinca závisie na rozhodnutiach,

ktoré nemôže ovplyvni. Technologická
spolonos sa nemôio rozdrobi na menäie,
autonómne k<Mnunity, pretože výroby závisi

na kooperácii vekého mnoistva udí. Ke
nejaké rozhodnuric ovplyvni, povedzme,
milión udí, potom má každý ovplyvnený

jedinec v priemere podiel jednej milii^tiny na
tomto rozhodnuti. V praxi Io obvykle
prebieha tak, ia rozhodnutia vydávajú
predstavitelia verejnosti i zástupcovia

korporácii alebo technickí Špecialisti. Ale aj

ke o rozhodnutí hlasuje verejnos, poet
voliov je lak veký, Í6e individuálny hlas je

zanedbatený, VaSina udi leda nieje
schopná vážne ovplyvni veké rtHhodnuiia,

ktoré pôsobia na ich životy. Neexistuje žiadny
spôsob, ako to v technologicky vyspelej

spolonosti zmeni. Systém sa pokúSa rieSi
tento problém pomocou propagandy, abý

prinútili udí chcie rozhodnutia, ktoré sú la
nich urobené. Ale aj v prípade. Že by toto

'tJ
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psychoiogjck iechniky, genetické
inänicfstvo, invázia do súkromia pomocou
kontroln;^ lariadcní a poiiaCov at.) Aby
sa odstránila /EDINÁ hrozba slobody, musel
by nasta dlhý, doStý, sociálny boj. Tf. ktori

chcú ' bráni slobodu, sú zaplavovaní
neskutoným množstvom nových úioJov a
rýchlosou, ktorou sa vyvíjajú, preto sa
stávajú patetickými a prestanú klás odpor-
Bojova _prori kairiej hroTbc zvláS by bolo
máme. Úspech môie by dosiahnutý jedine
bojom proti technologickému systému ako
celku; ale to je revolúcia, nie refonna.

Zo väetkých predchádzajúcich dôvodov je

technológia mocnejšia sociálna sila než túfta
po slobode. Ale toto prehlásenie vyíaduje

bliíSic urcm'e. Zdá sa, íc behom niekokých
budúcich desaroí prejde industriálne-
technologický systém váínymi otrasmi

spôsobenými ekonomickými a ekologickými
problémami udského chovania (odcudícnie,

rebélia, neprialerstvo a n'iTnc sociálne a
psychické problémy). Dúfame, že otrasy,

ktorými systém pravdepodobne prejde,

spôsobia jeho pád. alebo ho prinajmenšom
natoko oslabia, takíe dôjde k revolúcii a

bude úspeäná.

Potom v rtlo chvíu túžba po slobode
dokííe, Že je mocnejšia ako technológia,

poda knihy Unabombcr Manifest (Vo(obia li>97)

Ako sa anarcho-prímitivionus pozerá na
technológiu ?

Odmietnutie technológie hrá v anarcho-
primitivizme dôležilú úlohu. Se väak
nevyhnutné zriórajni rozdiel medzi nástrojmi
a technológiami. Primitívni udia rozvinuli
mnohí nástroje, ale äadnu technológiu.
Nástroje sú vytvorené a pouävané v malom
meritku, na lokálnej úrovni, vyrobené
individuálnymi umi alebo malý-mi

skupinami na Špecifické prlIcJitosti a potreby.
Ako také nevyžadujú systém kontroly a
donútenia. Technológia je naopak ^produkt
Širokého, navzájom poprepájaného a
uzavretého systému produkcie, distribúcie a
spotreby, ktorý vyžaduje ätrukiúm kontroly a
podriadenosti v masovom meritku. Redakcia
asopisu Fiflh Estate piSe:

Technológia nie je jednoduchý nástroj, ktorý
môírtc používa ako sa vám zachce. Má svoju
vlastnú fonnti sociálnej organizácie, sie
sociálnych vzahov. Má svoje vlastné zákony.
Ak sa chcete zapoji do jej využívania, musíte
akceptova jej autoritu. Obrovská vekos,
prepojenos a rozvistvenosf. ktoré sú
nevyhnutné pre technologický

j
systém,

vyžadujú autoritatívne riadenie a znemožujú
nezávislé rozhodovanie na individuálnej
úrovni."

Anarcho-primitivizmus je protisyštémové
hnutie, odmieta vSetky systémy a inälitúcic

spoiu s ich odcudzenosou a umelosou, lak
ako odmieta stroje, pretože vyžadujú
existenciu mocenských vzahov. Anarcho-
primilivizmus odmieta technológiu a
technologický systém, ale m"e používanie
nástrojov a rôznych pomôcok na lokálnej
úrovní.

!

Ako sa pozerále na medicfno ? !

V skutonosti je hlavným, cieom anarcho-
primitivizmu lieenie. LleCeníe naniäeiiej

prirodzenosti v uoch, vo vzahoch medzi
umi ako aj vo vzahu medzi lovekom a
prirodou. Civilizíícia a vSetky mbcenské
Štruktúry mrzaCia Zem ako aj udí, psychicky,
ale aj fyzicky. To samozrejme neznamená, že
anarcho-primitivizmus môŽc odstráni vSetky
choroby a bolesti. Mnohé z chorôb sú
skutone dfcledkom civilizovaného spôsobu
života a tieto zmiznú spolu s civilizáciou. Ale
samozrejme nie vSetky ochorenia a : bolesti

majú pôvod v civilizácii a prelo sa
anarchoprimiiivi,sti samozrejme zaoberajú aj

'

lieením. Pravdou je. že technologicky a
rarmaccuiicky orientované lekárstvo,

rozšírené na západe, nie je ani zaleka
jedinou možnou (a ako sa zdá. ani najlepSou)
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prvkom protitechnologického a
proticivilÍTafiného hnutia.

Ako to všetko prenies do

^
skutoného života

f

Teoreticky tieto myílicnky vyzerajú

možno pdaie, realita okolo nás viak nie
je až taká ružová. o teda robi v živote,

ktorý žijeme na tomto mieste a v tomfo
íase ? Alebo eäte lepäie - o vlastne robia
Tudia, ktorí píäu tieto utopistické lánky?

Predovšetkým sa snažia vnies o
najviac prirodzenosti do svojich životov -

snažia sa prirod2)ene stravova, pestova
si vlastné potraviny, liei sa prírodnými
cestami, liia sa zrunostiam potrebným
pre sebestaný život, aujímajú sa o
spôsoby života prírodných udí, snažia sa
oslobodzova od konzumnej kultúry,

televízie, reklamy, módnych trendov,

potreby hromadi a spotrebováva
množstvá nqwtrebných vecí. snažia sa o
najviac vylúi používanie moderných
technológii zo svojich životov, hradajú
rados v jednoduchých veciach, v
dobrovonej skromnosti, snažia sa

vymani zo aarovaného kruhu práca-
peniaze-spotreba.

_

Vytvárajú priestory slobody á
prirodzenosti, kultúru smerujúcu k
oslobodeniu a zmene, bojujú proti

nieniu prírody, za zachovanie divoiny,
oslobodenie zvierat a udské práva. 5iria

svoje myälienky alej, uskutoiíujú
priame akcie a vytvárajú tak rôznorodé a
neobyajne pestré hnutie bez akejkovek
hierarchie a vodcov.

Pre každého, kto by. mal záujem zapoji
sa, som na konci brožúrky pripravil

infbstránku s užitonými adresami a
informáciami.

Je as vráti sa k Zemi a k slobodnej,

prirodzenej existencii. {-'-

matúj ritomský

v lánku boli použité citácie z lánku
Primitivist primer od Johna Moora

uverejnenonn v asopise Green Anarchist
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"Kiež by som mohol
zobra vaše domy do
dlane a ako rozsieva
obilia ich rozhodli'

v

lesoch a lúkách.

Kiež by vašimi ulicami

boli údolia, zelené

cestiky vašimi

chodníkmi, tak aby ste

Jeden k druhému chodili

vinicami a prichádzali s

vôou zeme na šatách.

"

Chalil Džibrán
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pokia nechcel, a kaídý, ktosi automobil
dobrovone kiipij, mohoi cestova aleko

rýchlejšie než chodec. Ale zavedenie

motorizovanej dopravy skoro zmenilo
spolonos lak, íc obmedriio udskú slobodu
pohybu. Ke v;rás!ol poet automobilov,
nastala nutnos intenzívne regulova ich

používanie. V aute. obzvlää v huslo
obývaných oblastiach, si lovek nemôže

jazdi, kam sa mu achce. svojim viasmým
tempom. Jeho pohyb je riadený prúdom
dopravy a dopravnými predpismi. lovek

zväZDvajiý rôznymi povinnosami: potrebuje
vodiský preuka:^ musi prejs lesty, znovu si

obnovi registráciu, poistenie, prevádza
údržbu kvôli bezpenosti, plati mesané

splátky. A naviac, používanie motorizovanej

dopravy už nie je dobrovoné. Od dôb
zavedenia motorizovanej dopravy sa zmenilo

usporiadanie miest lakým spôsobom, že
väCSina udí nemôíe dochádza do práce
peäo, nakupova i rekreova sa bez auta,

takíc MUSIA by závislí na motorizovanej

doprave. Inak musia používa verejnú

dopravu, v tomto prípade majú nad svojim

pohybom eSte menej kontroly, ako ke sami
riadia auto. Dokonca aj chodcova sloboda je

dnes vemi obmedzená. V meste sa musia
neustále zastavova a aka pri semaforoch,

ktoré sú zariadené lak, že slúäa
predovšetkým automobilovej doprave. Kráa

po dianici mimo mesta je kvôli

motorizovanej doprave nebezpené a
nepríjemné. (Väimniic si dôležitý bod, ktorý
sme ilustrovali na príklade motorizovanej

dopravy: ke je zavedený nový lánok
technológie, ktorý môíc jednotlivec prija
alebo nie, záleží iba na jeho vobe, nemusí
nume OSTA dobrovoným. V mnohých

prípadoch nové technológie zmenia
spolonos tak, že sú nakoniec udia

prinútení ich používa.)

Zatia o technologický pokrok AKO CELOK
neustále zužuje sfní naäej slobody, každá
icchnická vymoženos AKO TAKÁ sa zdá
by potrebná. Elektrina, inítalácia vody a
odpadu, rýchla komunikácia na veké

vzdialenosti... ako by mohol proti týmto
veciam nieo namieta. Ci proli iným
poetným technickým vymoženostiam, ktoré
urobili túto spolonos modernú. Bolo by I

absurdné bráni sa, napríklad zavedenie
'•

telefónu. Ponúkol mnoho výhod a Sadne
nevýhody. Ale vSetky tieto technické
vymožsnosti dohromady vytvorili svet, v
ktorom je osud priemerného loveka nie v'

jeho rukách alebo v rukách jeho susedov a
priateov, aie v rukách politikov, zástupcov
vekých korporácií a vzdialených,
anonymných technikov a byrokratov, na
ktorých nemá žiadny vplyv. Rovnaký proces
bude pokraova aj v budúcností. Vezmite si

napríklad "genetické inžinierstvo. Málokto sa
bude bráni zavedeniu genetickej techniky,
ktorá vymetie dediné choroby Viditene
neíkodi a ochráni mnohých pred utrpením.
Ale veké množstvo genetických vylepSení,
dohromady vzaté, premení udskú bytos v
technický produkt a nebude slobodným
výtvorom náhojy (alebo Boha, to záleží na
vaíom nábožsnskom presvedení).

aläim dôvodom, preo je technológia takou
mocnou sociálnou silou je, íc v rámci danej
spolonosti pochoduje technologický vývoj

Jba jedným smerom, ktorý nemôže by
pozmenený Hneako je technická inovácia
raz zavedená, udia sa na nej obvykle stávajú
závislým], pokia nie Je nahradená inou, eSte
dokonalejšou inováciou. Na novom lánku
technológie sa udia nestávajú závislí ako

jedinci, ale dokonca sa na Ílom stáva závislý
celý systém. (Predstavte si o by sa stalo.

keby bol zruíený dneSný poítaový systém )
Preto sa systém môJc posúva iba jediným
smerom - k eíte vääej lechnologizácii

Technológia bude opakovane nútí slobodu
ustúpi o krok spa pokia nebude zvrhnuiý

celý technologický systém.

VI Technológia postupuje vekou rýchlosou a
ohrozuje slobodu v mnohých rôznych bodoch
íárovcrt (preudncnos, pravidlá a
obmedzenia, narastajúca závislos jedincov na
vekých organizáciách, propaganda a iné
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